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Billedet her af gadekæret er fra april 2002,
hvor der dog var lidt vand i dammen.

Nye udbygninger
i Sabro
I det nye år skal fællesrådet
foreløbig tage stilling til 3 nye
udbygninger i Sabro

Generalforsamling
i Sabro-Fårup Beboerforening
Den 26. november afholdt Sabro-Fårup Beboerforening generalforsamling i
den lille sal på Sabro Lokalcenter.
Opfordringen på Tønder-turen, om at det ville
være dejligt, at se lige så mange deltagere til
generalforsamlingen, må være blevet hørt. Der
mødte i hvert fald nok op til at besætte stolene
om det store bord i salen. Niels Ravnborg
valgtes som ordstyrer.
Beretningen gennemgik årets forløb med
udhængsskabe - to tysklandsture til gengæld for
en mislykket Sankt Hans fest- sidste juletræsfest
med dygtige medhjælpere og spillemænd i
Oasen - klage over renovation i Fårup sogn vandretur til Ristrup - tilskud til legeplads i
Fårup - arbejdet i Mundelstrup bypark - gaver til
Spejderhyttens og Damgårdens jorders 25-års
jubilæum - forslag til vedtægterne mod ulykker/
krav om tinglysning af fjernelsesdeklaration for
jordvolden i Mundelstrup bypark.
Regnskabet viste bl.a. indtægter på 13.735 kr.,
og udgifter på 11.638 kr. Tab på værdipapirer på
3.776 kr. - næsten opvejet af aktieudbytte på
3.045 kr.
Efter mange års trofast arbejde for
beboerforeningen valgte Kari Ravnborg at
træde ud af bestyrelsen til fordel for Frank
Rasmussen fra Sabro, mens Jens Hansen,
Mundelstrup og revisorerne Ole Kramhøft og
Vagn Bødker lod sig genvælge.
Kontingentet blev fastholdt på 50 kr. pr.
husstand og 25 kr. for enlige.

Et forslag om begrænset økonomisk ansvar
blev enstemmigt vedtaget.
Før aftenen sluttede med hyggeligt kaffebord,
blev bestyrelsen under punktet eventuelt
opfordret til at bede boligforeningen nærmest
byparken i Mundelstrup om at tage sig af de ca.
30 timers årlige arbejde med græsslåning og
vedligeholdelse af byparken. Ejerforeningen Det
grønne Mejeri i Mundelstrup er efterfølgende
blevet forelagt opfordringen.
Under eventuelt kom også forslaget fra nogle
af deltagerne på Tønder-turen, om at få et par
bænke opsat ved søen ud for Larixvej i Sabro, på
bordet. ”Der er så dejligt at være, men der er
ingen steder at sidde”, lød det fra
forslagsstillerne. Efterfølgende har
beboerforeningens bestyrelse talt med
repræsentanter for bolig- og grundejerforeninger
på Vistoftgårdens jorder om forslaget.
Endelig blev der igen efterlyst vand i
gadekæret i Sabro. Siden har Tage Nielsen fra
Sabro Vænge lovet at arbejde for at skaffe mere
vand i dammen ved at pumpe tagvand til
gadekæret fra en samlebrønd i området. Få
millimeter regn kan blive til mange tons vand.
Skulle det mislykkes, er det et spørgsmål, om
man i stedet for en udtørret dam ikke hellere vil
have et tingsted, ved at fylde dammen op og
plante en større eg eller lind på stedet -

Det drejer sig om et maskinhus til Fagbos
afdelinger, ændring af parcelhusområde til tæt,
lav byggeri i det sidste store ubebyggede
delområde II af lokalplan 374 på Vistoftgårdens
jorder på hjørnet af Sabrovej og industrizonen
langs Hvidtjørnvej, samt dispositions- og
lokalplan for nyt større byvækstområde øst for
Sabro mellem Sabrovej, Grønvej, sog-neskelgrøften til Fårup og bebyggelsen langs
Viborgvej og Gammel Viborgvej.
Fagbo ønsker et 85 m² stort maskinhus
placeret på det grønne areal øst for Vistoftvej
over mod Vistoftgårdens tomt. Fællesrådet har
allerede bedt Fagbo se sig om efter en anden og
knap så iøjnefaldende placering på
Vistoftgårdens jorder.
Ændringen af delområde II fra
parcelhusområde til tæt, lav byggeri vækker ikke
begejstring i fællesrådet. Det vil give endnu flere
børn til en tosporet skole, der er begyndt med 3
spor og vandreklasser uden at have udvidet
tilsvarende.
Det samme gælder det nye større
byvækstområde øst for Sabrovej. Det kan give
så mange børn til Sabro Korsvejskolen, at der må
bygges en skole mere, ligesom det vil give
endnu mere trafik på de i forvejen belastede veje:
Viborgvej, Sabrovej, Grønvej, Fårupvej og
Gammel Viborgvej.

omkranset
Johannes Riis

af
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siddesten.

Placering af udhængsskabe
tager tid
Vores udhængsskabe har, fra de blev foreslået
af Sabro-Fårup Beboerforening i december i fjor,
været længe undervejs.
I slutningen af september ankom de to skabe,
som vi havde bestilt i august.
Efter forudgående tilladelse anbragte vi straks
det ene skab på den gamle brugsforenings
bygning i Mundelstrup på hjørnet af Fårupvej
og Gl. Viborgvej.
Da vi ikke, på normal vis, havde kunnet få
oplysninger om ejerforholdet af det tidligere
posthus ved Dagli’Brugsen i Sabro, talte vi om
at søge ejerskabet fastlagt ved hjælp af
internettet via posthusets matrikelnummer. Vi
nåede dog ikke så langt, for tilfældigvis traf et
fællesrådsmedlem folk i posthusbygnigen og fik
således forklaring på ejerforholdet, samt
forespurgt om tilladelse til ophæng af et
udhængsskab på bygningen. På grund af den
forestående ombygning til frisørsalon og
solcenter ville man ikke tage stilling til evt.
ophæng af udhængsskab, før ombygningen er
tilendebragt i begyndelsen af det nye år.
Indtil fællesrådet har fremskaffet en
brugervenlig nøgle til skabene, kan fællesrådets
medlemmer aflevere evt. opslag til Ivan Cramer
Gl. Viborgvej 84 i Mundelstrup, som også
befordrer nyheder til offentliggørelse via Sabroportalen.

Detalje af Niels Ebbesens eg fotograferet i marts 1978. © Ivan Cramer

Ny Niels Ebbesens eg?
Med mange hundrede år på bagen væltede Niels Ebbesens eg i sommeren 1992, efter at have
overlevet middelalder, pest og kolera, 1. og 2. verdenskrig samt atom- og edb-alder.
Kaj Jensen og Vagn Bødker har taget initiativ til at få genskabt Niels Ebbesens eg. De vil plante et
barnebarn af egen, nemlig et afkom efter en eg, der står i Munkebo på Fyn, og som blev plantet i 1915
som en direkte efterkommer af Niels Ebbesens eg.
Det er meningen, at plantningen skal ske i samarbejde med Sabro Korsvej Skole, Korsholm Skole,
Haldum-Hinnerup Skolen, Rønbæk Skolen og Lokalhistorisk Udvalg i Hinnerup for at gøre det til et
fælles anliggende, og fordi egen skal stå i grænseområdet mellem Hinnerup og Århus Kommune.

Repræsentantskabsmøde i fællesrådet
Lufthavnssag igen
Det Midtjyske Lufthavnsråd fremlagde i efteråret
atter deres lufthavnsplaner for partierne i Århus
Byråd. Denne gang i en såkaldt grøn og
miljøvenlig udgave uden at skænke det en tanke,
om den overhovedet kan blive mere grøn end
den, der i dag ligger gemt i de massive plantager
ved Tirstrup.
Forslaget affødte mange protest-læserbreve i
Jyllands-Posten fra folk i Netværket Mod En Ny
Storlufthavn samt fra vores fællesråd.
Vi ønsker at fastholde det politiske flertal, som
altid har været imod en ny storlufthavn, hvilket
burde medføre, at planerne skrottes for en 10-20årig periode, så folk bosat i de truede områder
ikke skal leve i usikkerhed som stavnsbundne
gidsler, der kun kan blive gråhårede af at
spekulere over, om de er købt eller solgt, alt
imens de ikke kan sælge deres ejendomme, eller
bare leve i fred, som andre mennesker normalt
gør.

Mandag den 28. oktober afholdt Fællesrådet for Sabro-Fårup repræsentantskabsmøde på
Bangholm Skolen i Mundelstrup. Ejeren John Filthuth havde dækket og pyntet et fint, langt bord
til mødet.
13 medlemsgrupper med 16 repræsentanter
deltog i mødet, hvor Niels Ravnborg blev valgt
til ordstyrer.
Fællesrådets beretning omh andlede
indvielsen af Bangholm Skolen 12. juni,
Musikskolen Laura, telemaster, fortov på
Vistoftvej, lampe ved busstop, debat om
Viborgvej, lufthavnssagen, indvielse af
legepladsen i Sabro den 4. oktober og
bestræbelserne for at få bus nr. 75 forbi
legepladsen og Dagli’Brugsen,
udhængsskabene og genplantning af en ny
Niels Ebbesens eg.
Næste møde blev fastsat til mandag den 28.
april.
Signerede artikler og oplysninger til aktivitetskalenderen fra fællesrådets medlemsgrupper,
samt signerede indlæg fra læserkredsen bringes i
Informationsavisen, i den udstrækning pladsen
tillader og med forbehold for redaktionel bearbejdelse

Under punktet eventuelt blev der oplyst, at
fællesrådets nye hjemmeside, som er under
opbygning, kan findes på adressen: http://
faellesraad-sabro-fårup.adr.dk/ eller via Århusportalen.
Også Viborgvej og trafikken i vores område
blev debatteret.
Sluttelig informerede John Filthuth om, at
Sabro-Fårup Venstrevælgerforening vil afholde
et politisk møde den 3. marts i år med deltagelse
af borgmester Louise Gade fra Venstre og
rådmand Flemming Knudsen fra
Socialdemokraterne.
Mødet sluttede med kaffebord og
rundvisning på Bangholm Skolen.
Åbningstiderne
i Sabro-Fårup Lokalhistoriske Samling:
Hver onsdag kl. 13-15.
Første mandag i måneden kl. 19-20.
I skolens ferieperioder ingen åbningstid.

kan børn som ældre tage bussen i Geding,
Kvottrup, Fårup, Mundelstrup og
Mundelstrup Stationsby og køre til
henholdsvis legepladsen og Dagli’Brugsen.
Efter en pause ved Sabro Korsvejskolen
kommer bus nr. 75 igen forbi Dagli’Brugsen
efter de handlende og med børn fra skolen til
legepladsen, eller fra legepladsen til hjemmene i
omegnsbyerne.
Det må gavne omsætningen langs ruten.

Tur til Tønder

Indvielse af legeplads og mulig skolebus dertil
Fredag den 4. oktober kl. 14 var fællesrådet inviteret til indvielse af den nye pædagogisk ledede
legeplads på Vistoftgårdens tomt.
Rådmand Torben Brandi talte så engageret og
begejstret om stedet, at man næsten skulle tro, at
han havde fulgt projektet dagligt. Han mindede
os om, at vi alle sammen skulle være med til at
passe på legepladsen.
Også lederen Adam talte om nogle af sine
ideer med stedet.
Sluttelig talte en forsinket arkitekt om sit
engagement i projektet, som han først troede
skulle være et regulært hus med saddeltag. Men
Adams ideer om bl.a. et løftet tag, masseovn,
reoler med let bag-udskrånende hylder, der
holder på bolde og ting, der kan trille, fik lov til at
slå igennem i projektet.
Det er faktisk en arkitektonisk perle, som Sabro
har fået. Huset ville også kunne bruges til
kunstudstilling, kirkerum eller sognegård.
Ud over Adam er der en fuldtids- og en
halvtids ansat, og de beviste alle, at de kan lave
bedre hotdogs, end dem man får ved Houlbergs
terrasser.
På væggene kunne man se børnenes forslag
til den udendørs indretning af legepladsen, som
Adam havde lagt op til.

I Skæring har der været modstand mod den
anden kommende legeplads på et spejderareal. Det har byrådet tilsidesat, og spejderne
hilste derpå legepladsen velkommen. De
kunne have fået den lige så hurtig som os,
hvor der kun er gået et år fra budget-tanke i
byrådet til færdigt projekt.
På grund af modstanden i Skæring er man
derude først gået i gang med byggeriet nu.
Århus Sporveje er nu villig til at lade bus nr.
75 køre forbi Dagli’Brugsen og legepladsen i
Sabro. En prøvekørsel i december viste, at den
nye rute har samme længde, som den gamle,
og tager cirka den samme tid at gennemkøre fra
skolen - afhængig af den øvrige trafik, men den
har den fordel, at den servicerer såvel
Dagli’Brugsen med postbutikken som den
nye legeplads.
Om bussen kommer til at køre ruten både til
og fra skolen og efter kl. 16, hvor rute 75 og 77
køres af samme bus, er ikke afklaret ved
redaktionens slutning. Men Århus Sporveje
håber at realisere ruteomlægningen fra 1. marts.
Ved evt. fuld ruteomlægning af bus nr. 75

33 personer deltog i Sabro-Fårup
Beboerforenings tur til Tønder-området lørdag
den 16. november.
Først så vi Højer- og Vidå-sluserne med
stormflodsmarkeringerne. Derpå til marsken,
hvor vi spiste os dejligt mætte på en stor gård,
der tydeligvis var mærket af orkanen i december
99.
Så kørte vi til Møgeltønder og gik samme vej,
som de berømte gjorde et par måneder tidligere
ved prins Felix’ barnedåb, nemlig ind i kirken og
derfra op ad den brolagte hovedgade,
Slotsgaden, til indgangen til Schackenborg Slot,
hvor vi mødte prinsesse Alexandra med prins
Felix i barnevognen.
Efter den begivenhed kørte vi til julemarked i
Tønder, hvor vi i 1½ time oplevede et torv med
underholdning og boder, et utal af julemænd, det
gamle apotek, kirken med stor billedskærerkunst
og de gamle sidegader med gavlhuse og
karnapper.
Kl. 16 var vi i Süder Lügum til en times
grænsehandel, hvorfra bussen (med fri
mikrofon) kørte hjemad. Kort før kl. 20 var vi
hjemme igen. Det var en god tur med småregn
på ud- og hjemturen, men tørvejr på
destinationerne.
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Film for børn i vinteren og
foråret 2003
Arrangeret af Sabro Bibliotek og børneinstitutionerne i Sabro.
Forevisninger kl. 09.45 og kl. 10.30 på
Lokalcentret, Sabro Kirkevej.
Forevisninger kl. 13.00 i SFO (Smør-hullet).
29. januar kl. 9.45 varighed ca. 30 min. For 1-3
årige:Cirkeline jubilæumsshow II.
Kl. 10.30 varighed ca. 21 min. For 3-6 årige:
Cirkeline jubilæumsshow II.
Kl. 13.00 varighed ca. 50 min. For 6-10 årige:
Gymnast.

Fårup kirke efter snefaldet i vinteren 2002. Fotografik.

Fællesrådet for Sabro-Fårup ønsker medlemmer og læsere et godt nytår.

3 nye
forretningsforetagender
Den tidligere ejer og senere forpagter af
Statoil stationen i Tilst, Preben
Rasmussen har i efteråret åbnet
nybygget autoværksted på
Hvidtjørnvej i Sabros industrizone.
Dagli’Brugsen i Sabro åbnede i
slutningen af det gamle år en OK
benzin- station med vaskehal på hjørnet
af Larixvej og Vistoftvej.
Anne Marie Lauritzen, der har
frisørsalon i City Ve st i Brabrand,
åbnede her ved årsskiftet frisørsalon og
solcenter i det tidligere posthus på
Vistoftvej 34 i Sabro.

Debat om Viborgvej
I sidste Informationsavis skrev vi om at
debattere Viborgvejs fremtid med vores
medlemmer. Siden da har vi bedt Vejdirektoratet
om en status indeholdende små som store
planer for vejen.
Vejdirektoratet svarede 7. september, at de
ingen planer havde for øjeblikket. De havde kun
midler til ’de sorte pletter’ (hvor der er sket
dødsulykker). Først til næste efterår er
trafikministeren klar med nye midler.
Lige nu kan vi derfor ikke forvente at komme

Fællesrådet for Sabro-Fårup kan nu også
kontaktes via e-mail på adressen:
faellesraadsabrofaarup@aarhusmail.dk

igennem med ønsker om svingbaner ved
Sabrovej, rundkørsler, eller trafiklys ved
Vistoftvej eller Sabrovej.
Men vi kan være klar med ønsker til
bevillingerne til efteråret.
Da der ikke var regnskab, valg eller
indkomne forslag til fællesrådets
repræsentantskabsmøde i oktober, var der tid
til at tage hul på en debat om Viborgvejs
fremtid.
Forsamlingen mindede os om den øgede
trafik på bl.a. Fårupvej, Grønvej og Gammel
Viborgvej - forårsaget af bilisters søgen efter
alternative veje for at undgå kødannelser på
Viborgvej - især i myldretiden.
Derfor blev der foreslået at lave trafikmålinger på disse veje forud for afgivelse af ønsker på trafikområdet til
Viborgvej.

26. februar kl. 09.45 varighed ca. 21 min. For 1-3
årige:Hør nu synger stjernerne.
Kl. 10.30 varighed ca. 30 min. For 3-6 årige: Sallies
historier.
Kl. 13.00 varighed ca. 96 min. For 6-10 årige:
Sallies historier.
26. marts kl. 9.45 varighed ca. 30 min. For 1-3
årige:Mortens badebold, Helmuth Olsens mave,
Syv miljøfilmfor små børn.
Kl. 10.30 varighed ca. 23 min. For 3-6 årige:
Rotten kommer.
Kl. 13 varighed ca. 50 min. For 6-10 årige: - kalder
Katrine! Susanne Sillemann.
NB! Filmforevisningerne starter meget præcis!

Efterlysning
Lokalhistorisk Samling efterlyser stadig det store,
gamle farveluftfoto af Kvottrup, som forsvandt
fra samlingen sidste vinter/forår.
Har nogen set dette foto, bedes man rette
henvendelse til lokalhistorisk samling på Sabro
Korsvejskolen, tlf. 86 94 98 29 eller e-mail:
Sabro-Faarup.lok.hist@aarhusmail.dk
Sabro-Fårup Lokalhistoriske Samling

Mandag den 3. marts afholder Sabro-Fårup Venstrevælgerforening

åbent politikermøde
med borgmester Louise Gade og tidligere borgmester rådmand Flemming Knudsen

Aftenens temaer bliver socialpolitik, skolepolitik
og visioner for de næste 3 år
Alle er velkomne - tid og sted vil fremgå af opslag i februar måned

